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I.  PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A.  Latar Belakang dan Masalah 

 

 

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang sangat penting dalam 

menunjang perekonomian Indonesia.  Mengacu pada keadaan itu, maka mutlak 

diperlukannya pengembangan sektor tersebut demi terjaganya kesinambungan dan 

stabilitas perekonomian.  Pertanian merupakan hal yang substansial dalam 

pembangunan, yaitu sebagai pemenuhan kebutuhan pangan, penyedia bahan 

mentah untuk industri, penyedia lapangan kerja, dan penyumbang devisa bagi 

negara.  Maka adalah hal yang sangat wajar apabila bangsa Indonesia sebagai 

bangsa yang sedang membangun selalu meletakkan pembangunan sektor 

pertanian sebagai prioritas utama dalam pembangunan, khususnya dalam 

pembangunan perekonomian nasional.   

Sampai saat ini, prioritas pembangunan di Indonesia diletakkan pada 

pembangunan bidang ekonomi dengan titik berat pada sektor pertanian.  

Pembangunan pertanian diarahkan untuk meningkatkan produksi pertanian guna 

memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan industri dalam negeri, meningkatkan 

ekspor, meningkatkan pendapatan petani, memperluas kesempatan kerja dan 

mendorong pemerataan kesempatan berusaha (Soekartawi, 2003). 
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Sektor pertanian juga menjadi sektor andalan terpenting dalam pembangunan 

perekonomian di Provinsi Lampung.  Data Badan Pusat Statistik Provinsi 

Lampung (2013) menyebutkan, sektor pertanian merupakan sektor terbesar 

penyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Lampung dari 

sisi lapangan usaha, yaitu memasok sekitar 35,92% yang kemudian disusul oleh 

sektor perdagangan, hotel, dan restoran yaitu 15,86%.  Sektor lain yang 

menempati urutan ke tiga sampai urutan ke sembilan sebagai kontributor Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Lampung adalah sektor pengolahan 

sebesar 15,55%, sektor pengangkutan dan telekomunikasi sebesar 11,53%, sektor 

jasa sebesar 9,10%, sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan sebesar 

6,15%, sektor bangunan 3,35%, sektor pertambangan dan penggalian sebesar 

1,96%, dan yang terakhir adalah sektor usaha listrik, gas, dan air bersih sebesar 

0,54%.  Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku 

menurut lapangan usaha di Provinsi Lampung Tahun 2012 dapat dilihat pada 

Tabel 1. 

Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku  

menurut lapangan usaha di Provinsi Lampung Tahun 2012 

No. Lapangan Usaha 
Tahun 2012 Persentase 

(Juta Rupiah) % 

1 Pertanian 51.927.562 35,92 

2 Industri Pengolahan 22.481.435 15,55 

3 Perdagangan, hotel, dan Restoran 22.930.103 15,86 

4 Pengangkutan dan telekomunikasi 16.676.478 11,53 

5 Jasa-jasa 13.168.600 9,10 

6 Keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan 8.892.445 6,15 

7 Bangunan 4.855.562 3,35 

8 Pertambangan dan penggalian 2.840.577 1,96 

9 Listrik, gas, dan air bersih 788.597 0,54 

Total 144.561.358 100 
 

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2013 
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Tabel 1 menunjukkan bahwa sektor pertanian adalah sektor yang paling besar 

menyumbangkan pemasukan bagi pembangunan ekonomi di Provinsi Lampung.  

Sektor pertanian tersebut kemudian terbagi lagi menjadi lima subsektor penting, 

yaitu subsektor tanaman bahan pangan dengan kontribusinya terhadap Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Lampung sebesar 50,76%, subsektor 

perikanan sebesar 20,51%, subsektor tanaman perkebunan sebesar 16,43%, 

subsektor peternakan sebesar 10,96%, dan subsektor kehutanan sebesar 1,30%.  

Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku menurut 

lapangan usaha pertanian di Provinsi Lampung Tahun 2012 dapat dilihat pada 

Tabel 2. 

Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku 

menurut lapangan usaha pertanian di Provinsi Lampung Tahun 2012   

No Lapangan Usaha Pertanian 
Tahun 2010 Persentase 

(Juta Rupiah) (%) 

1 Tanaman bahan makanan 26.361.982 50,76 

2 Perikanan 10.654.291 20,51 

3 Tanaman perkebunan 8.536.112 16,43 

4 Peternakan 5.695.564 10,96 

5 Kehutanan 679.613 1,30 

Total 51.927.562 100 

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2013 

 

Salah satu komoditas penting sektor pertanian pada subsektor tanaman bahan 

makanan adalah padi.  Padi adalah salah satu tanaman budidaya terpenting dalam 

peradaban manusia, merupakan jenis tanaman pangan yang cukup banyak 

dimanfaatkan sebagai sumber bahan pangan di Indonesia, khususnya Lampung.  

Produksi padi di Provinsi Lampung pada Tahun 2012 menempati urutan kedua 

dari semua jenis tanaman pangan setelah ubi kayu, yaitu sebesar 3.201.455 ton.  
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Ubi kayu menjadi penyumbang produksi pangan terbesar di Provinsi Lampung, 

yaitu sebesar 8.387.351 ton, yang kemudian disusul oleh jagung sebagai 

komoditas tanaman pangan dengan produksi terbesar ketiga yaitu sebesar 

1.760.275 ton (Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2013). 

Produksi padi di Provinsi Lampung memang menempati urutan kedua setelah ubi 

kayu, namun pada kenyataannya, padi tetap merupakan sumber bahan pangan 

pokok bagi sebagian besar masyarakatnya.  Menilik perkembangannya secara 

global, tingkat konsumsi beras penduduk Indonesia pada Tahun 2011 mencapai 

139 Kg per kapita per tahun lebih tinggi dibanding dengan Malaysia dan Thailand 

yang hanya berkisar 65 Kg sampai 70 Kg per kapita per tahun (Gultom, 2011). 

Selama selang Tahun 2008 sampai Tahun 2012, produksi padi Indonesia terendah 

yaitu pada Tahun 2008 sebesar 59,80 juta ton, meningkat sekitar 4,70% dari tahun 

sebelumnya.  Tingkat produksi tertinggi diraih pada Tahun 2012 sebesar 69,05 

juta ton, namun tingkat pertumbuhan tertinggi yaitu pada Tahun 2009 sebesar 

6,74% dengan produksi sebesar 64,39 juta ton.  Tingkat pertumbuhan terendah 

berada pada Tahun 2011 yang mengalami penurunan hingga 1,06% dari tahun 

sebelumnya, atau hanya mencapai produksi sekitar 65,75 juta ton yang dari 

sebelumnya pada Tahun 2010 mencapai 66,46 juta ton.  Hal ini disebabkan karena 

terjadi penurunan jumlah luasan panen sekitar 0,05 juta ha lahan panen atau 

sekitar 0,37% dari luasan panen pada tahun sebelumnya.  Data luas panen, 

produksi, dan tingkat pertumbuhan produksi padi di Indonesia (2009 – 2012) 

dapat dilihat pada Tabel 3. 
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Tabel 3.  Luas panen, produksi, dan pertumbuhan produksi padi di Indonesia  

(2008 – 2012) 
 

No. Tahun 
Luas Panen  

(Juta ha) 

Produksi  

(Juta Ton) 

Pertumbuhan Produksi  

(%) 

1 2008  11,97 59,80 4,70 

2 2009  12,89 64,39 6,74 

3 2010  13,25 66,46 3,19 

4 2011  13,20 65,75 -1,06 

5 2012  13,44 69,05 5,01 

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2013 

Provinsi Lampung merupakan salah satu sentra pemasok padi di Indonesia.  

Hampir disemua wilayah kabupatennya memiliki potensi sebagai penghasil padi, 

dan salah satunya adalah Kabupaten Pringsewu.  Sebagian besar penduduknya 

masih mengandalkan pertanian sebagai mata pencaharian hidup.  Selain untuk 

dikonsumsi sendiri, hasil pertanian khususnya padi, mereka jual sebagai sumber 

pendapatan.  Jumlah luas lahan panen padi pada masing-masing daerah di 

Kabupaten Pringsewu juga beragam.  Kecamatan Gadingrejo, menjadi daerah 

penghasil padi terluas diantara kecamatan-kecamatan lainnya.  Luas panen padi di 

Kecamatan Gadingrejo mencapai 3.758 ha dengan produksi sebesar 18.936 ton 

selama Tahun 2012.  Daerah penghasil padi terluas kedua setelah Kecamatan 

Gadingrejo adalah Kecamatan Pardasuka dengan luas panen mencapai 3.350 ha 

dan jumlah produksi sebesar 16.880 ton yang kemudian disusul Kecamatan 

Ambarawa dengan luas panen sebesar 3.102 ha dengan produksi mencapai 15.631 

ton (Badan Pusat Statistik Kabupaten Pringsewu, 2013).   

Sebagian besar daerah tersebut adalah daerah sentra pertanian padi dan 

merupakan tulang punggung dalam peranannya menjaga ketersediaan bahan 

pangan bagi Provinsi Lampung pada umumnya, dan Kabupaten Pringsewu pada 
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khususnya. Data luas panen, produksi, dan produktivitas padi menurut kecamatan 

di Kabupaten Pringsewu Tahun 2012 dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Luas panen, produksi, dan produktivitas padi menurut kecamatan di 

Kabupaten Pringsewu Tahun 2012 
 

No. Kecamatan 
Luas Panen 

(ha) 

Produksi 

(Ton) 

Produktivitas 

(Ton/ha) 

1. Pardasuka 3.350 16.880 5,038015 

2. Ambarawa 3.102 15.631 5,038007 

3. Pagelaran 2.330 11.740 5,038013 

4. Pringsewu 2.650 13.353 5,038019 

5. Gadingrejo 3.758 18.936 5,038004 

6. Sukoharjo 1.981 9.982 5,038021 

7. Banyumas 1.104 5.563 5,038040 

8. Adiluwih 1.070 5.391 5,038972 

  Total 21.453 108.101 5,038011 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pringsewu, 2013 

 

Berdasarkan data pada Tabel 4 di atas, Kecamatan Gadingrejo merupakan 

kecamatan yang memiliki luas lahan dan jumlah produksi padi terbesar diantara 

kecamatan-kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Pringsewu.  Terdapat 15 

desa di Kecamatan Gadingrejo, yang masing-masing memiliki potensi sebagai 

sentra penghasil komoditas padi untuk kecamatan tersebut.  Berdasarkan data 

Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K) Kecamatan 

Gadingrejo (2013), Desa Yogyakarta adalah yang memiliki luas panen tebesar 

yaitu 485,25 ha dengan produksi 2.435,12 ton.  Desa Wonodadi menjadi desa 

kedua terluas dengan luas panen 359,5 dan produksi mencapai 1.811,88 ton, 

kemudian disusul desa-desa lainnya.  Data luas panen, produksi, dan produktivitas 

padi menurut desa di Kecamatan Gadingrejo (2012) dapat dilihat pada Tabel 5. 
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Tabel 5. Luas panen, produksi, dan produktivitas padi menurut desa di Kecamatan 

Gadingrejo Tahun 2012 

 

No. Desa 
Luas Panen 

(ha) 

Produksi 

(ton) 

Produktivitas 

(ton/ha) 

1. Bulurejo 296,25 1.484,21 5,01 

2. Tambahrejo 195 980,85 5,03 

3. Gadingrejo 402 2.005,00 5,00 

4. Panjerejo 186 930,00 5,00 

5. Parerejo 208 1.040,21 5,00 

6. Blitarejo 181 906,81 5,01 

7. Kediri 60 301,80 5,03 

8. Yogyakarta 485,25 2.435,12 5,01 

9. Wonodadi 359,5 1.811,88 5,04 

10. Wono Sari 150 751,04 5,01 

11. Wates 317 1.600,85 5,05 

12. Bulukarto 254 1.285,24 5,06 

13. Tulung Agung 271 1.365,84 5,04 

14. Mataram 199 1.004,95 5,05 

15. Tegal Sari 204 1.032,24 5,06 

  Total 3.758 18.936,04 5,03 
 
Sumber: Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K) 

Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, 2013 

 

Sasaran pembangunan pertanian tidak saja dititik-beratkan pada peningkatan 

produksi, namun juga mengarah pada peningkatan pendapatan masyarakat, 

peningkatan taraf  hidup petani, perluasan lapangan kerja, bahkan jika 

memungkinkan juga bertujuan untuk memperluas pasar produk pertanian, baik di 

dalam maupun di luar negeri.  Kemampuan sektor pertanian untuk memberikan 

kontribusi secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan 

rumah tangga petani tergantung pada tingkat pendapatan usahatani dan surplus 

yang dihasilkan oleh sektor itu sendiri.  Dengan demikian, tingkat pendapatan 

usahatani, disamping merupakan penentu utama kesejahteraan rumah tangga 

petani, juga muncul sebagai salah satu faktor penting yang mengkondisikan 

pertumbuhan ekonomi (Soekartawi, 2003). 
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Petani di Indonesia umumnya menguasai lahan yang relatif sempit, sehingga 

pendapatan dari usahatani saja sering tidak mencukupi kebutuhan dasar rumah 

tangga, dimana hal ini merupakan tolok ukur awal guna menilai tingkat 

kesejahteraan rumah tangga petani itu sendiri.  Penguasaan lahan yang sempit ini 

biasanya terjadi sebagai akibat adanya budaya pewarisan lahan dari orangtua 

kepada para ahli warisnya, sehingga lahan menjadi terbagi-bagi berdasarkan 

jumlah keturunan sebagai ahli waris, dan akan terjadi seterusnya pada generasi 

berikutnya.  Selain itu, sifat pertanian yang musiman dan terbatasnya pendapatan 

dari sektor pertanian menyebabkan rumah tangga di pedesaan mencari pekerjaan 

di luar sektor pertanian.  Fenomena ini dipandang sebagai suatu transformasi 

struktural perekonomian rumah tangga di pedesaan (Mubyarto, 1989). 

Mayoritas masyarakat di Desa Yogyakarta, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten 

Pringsewu mengusahakan tanaman padi sebagai tanaman utama, sehingga 

menjadi faktor utama dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan rumah 

tangga petani padi.  Pendapatan maksimal usahatani padi merupakan tujuan utama 

petani dalam melakukan kegiatan produksi.  Hasil pendapatan sebagian 

dipergunakan kembali untuk modal usahatani dan sebagian dipergunakan untuk 

biaya hidup dalam memenuhi kebutuhan keluarganya.   

Upaya peningkatan pendapatan petani secara nyata tidak selalu diikuti dengan 

peningkatan kesejahteraan petani, karena kesejahteraan petani juga tergantung 

pada faktor-faktor non-finansial seperti faktor sosial budaya.  Kesejahteraan 

adalah sesuatu yang bersifat subyektif, sehingga setiap orang yang memiliki 

pedoman, tujuan, dan cara hidup yang berbeda akan memberikan nilai yang 

berbeda tentang faktor-faktor yang menentukan kesejahteraan. Kesejahteraan 
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menggambarkan kepuasan seseorang karena mengkonsumsi pendapatan yang 

diperoleh.  Pengukuran kesejahteraan dapat ditentukan berdasarkan kemampuan 

keluarga dalam memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, dan kebutuhan 

yang bersifat kebendaan lainnya (Sukirno, 2005).   

Keberhasilan upaya peningkatan pendapatan petani tersebut juga tidak terlepas 

dari peran pemerintah dalam hal pendampingan melalui kegiatan penyuluhan 

untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan petani, distribusi pupuk 

bersubsidi, dan lain sebagainya.  Perkembangan kebutuhan hidup manusia yang 

terdiri dari kebutuhan primer, sekunder, dan tersier dapat ditentukan oleh tingkat 

pendapatan rumah tangga tersebut.  Usahatani padi di Kecamatan Gadingrejo 

sangat penting dan strategis, sehingga tingkat pendapatan dan pola konsumsi 

petani padi di Kecamatan Gadingrejo merupakan cerminan tingkat kesejahteraan 

rumah tangga petani padi tersebut.  Kecukupan pendapatan dapat dilihat dari 

tingkat kebutuhan minimum yang dihitung dari kebutuhan tiap tahun untuk 

mengkonsumsi makanan, minuman, bahan bakar, perumahan, alat-alat dapur, 

pakaian, dan kebutuhan lainnya.  

Berangkat dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat 

permasalahan mengenai pendapatan dan tingkat kesejahteraan rumah tangga 

petani padi.  Maka dari itu, penulis memilih judul “Analisis Pendapatan dan 

Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani Padi (Oryza sativa) di 

Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu”. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diidentifikasikan beberapa permasalahan 

sebagai berikut: 

 

1. Bagaimana tingkat pendapatan rumah tangga petani padi di Kecamatan 

Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu? 

2. Bagaimana tingkat pengeluaran rumah tangga petani padi di Kecamatan 

Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu? 

3. Bagaimana tingkat kesejahteraan rumah tangga petani padi di Kecamatan 

Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu. 

B.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi 

tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis tingkat pendapatan rumah tangga petani padi di Kecamatan 

Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu.  

2. Menganalisis tingkat pengeluaran rumah tangga petani padi di Kecamatan 

Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu. 

3. Menganalisis tingkat kesejahteraan rumah tangga petani padi di Kecamatan 

Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu. 

C.  Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi: 

1. Petani, sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan kegiatan usahanya agar 

mampu meningkatkan pendapatan.  
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2. Pemerintah, sebagai bahan informasi dan pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan kebijakan pertanian yang berhubungan dengan masalah 

pengentasan kemiskinan dan peningkatan taraf hidup petani. 

3. Peneliti lain, sebagai bahan informasi dan perbandingan bagi penelitian 

selanjutnya. 


